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KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN   
AFD. WATERINGEN 
 
Secretariaat: Gaelstraat 17 
                     2291 SG  WATERINGEN 
 e-mail: dkraaijenbrink@hccnet.nl 
RABO Bank: rek.no.: NL33 RABO 0156 6101 32 
t.n.v. K.B.O. Wateringen 
Clubgebouw: VELO telefoon 0174-292779 
Website: www.kbowateringen.nl 
 

Jaargang: 62              nr.4                            april  2015 

 
Beste mensen, 
 
Begin april heb ik voor de eerste keer de algemene 
ledenvergadering mogen voorzitten. 
Ik ben bijzonder verheugd, dat ons bestuur nu weer 
compleet is: de nieuwe penningmeester,  de heer 
Hans Vollering, en de heer Theo Vis. De heer  
Theo Vis zal ook deel uitmaken van de Commissie 
Uit Goed voor U. Deze commissie bestaat nu weer 
uit 4 personen en we hebben een webmaster. 
Ook met deze laatste uitbreiding  ben ik blij. De overheid wil dat 
ouderen steeds langer thuis wonen, maar uit onderzoek blijkt dat 
de toekomstige senior niet verwacht dat de kinderen alles voor 
hen zullen doen en wil dat eigenlijk ook niet. 
Dit betekent dat domotica (hulpmiddelen voor thuis) en de 
computer of tablet steeds belangrijker zullen worden. Ook wij als 
KBO zullen daar in meegaan; zoals u misschien al gemerkt hebt 
kunt u zich voor een uitje/workshop nu ook via de website 
opgeven. De oude ouderen van nu bedienen vaak nog geen 
computer, maar mijn overtuiging is dat die grens steeds zal 

http://www.kbowateringen.nl/
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opschuiven. En op de oude vertrouwde wijze opgeven via een 
invulstrookje blijft natuurlijk óók mogelijk. 
 
Op dezelfde dag ben ik ’s avonds naar de uitreiking van de 
cheques van de Rabobank Clubcampagne geweest.  
Ook dit jaar hebben wij weer een mooi bedrag opgehaald:  
€ 724,50. Alle leden die op ons gestemd hebben: bedankt! 
 
Eind maart zijn mijn man en ik voor het eerst mee geweest met 
het kaartweekend. Het weer werkte bepaald niet mee, maar er is 
gezellig en soms fanatiek geklaverjast en gebridged. Dank zij de 
inspanningen van een aantal vrijwilligers verliep alles vlotjes, 
waren er mooie prijzen en had voor zover ik kon merken 
iedereen het naar zijn/haar zin. Hierbij mijn waardering voor een 
ieder die meegeholpen heeft dit weekend tot een succes te 
maken. 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

 

overleden: 

Marion 't Hoen - van den Ende, V. Aremberglaan 6,   op 28 febr. 

Dhr. Ben Hendriks, Albert van Schoonhovenlaan 64, op 28 maart 

Mevr. A. Dingjan, De Ark, kamer 213,                         op 11 april 

Mevr. Jo Helderman-Duijndam, De Ark, kamer 118,   op 14 april 

Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies.  

Nieuwe leden:   

Dhr. Frans Jetten, Randveen 8, 2291NM Wateringen. 

De heer Harm Caspers, Bieseiland 9, 2285JS Rijswijk. 

Mevrouw Leonie Caspers, Bieseiland 9, 2285JS Rijswijk. 

  

 Wij wensen u allen een fijne tijd bij de KBO. 
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Activiteiten: 
 
Wo   29 april            Seminar:Fotoboek maken  
Di       5 mei             Géén soosmiddag  
Di     19 mei             Bedevaart naar Den Bosch 
Wo   20 mei             Voorjaarsdagtocht  
Do    21 mei             Slotdrive bridgen 
Di     16 juni             Laatste klaverjascompetitie 
Wo   17 juni             Bezoek Koninklijke stallen (zie inlegvel) 
Di     23 juni             Slotdrive klaverjassen met prijsuitreiking 
27/6 t/m 4/7             Vakantieweek 
Di    30 juni              Vrij klaverjassen  
Di      1 september  Opening nieuw seizoen 
Do     3 september  Start bridge competitie 
Di      8 september  Start klaverjascompetitie 
 
Soos dinsdagmiddag       v.a. 13.00 uur 

              Klaverjassen, 
              Biljarten, 
                        Rummi-cuppen, 
                       Jokeren en het kaartspel Skipbo. 
     
              Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
 

 
Soos donderdagmiddag   v.a. 13.00 uur              
                                                Bridgen en Biljarten.   
 
 

Website: www.kbowateringen.nl  
 

Op onze site vindt u de afdelingen Algemene KBO, 
Ouderenadvies, Bridge, Biljart, Klaverjassen, 

Creatief,Nieuwsblad en Uit goed voor U. 
Ook de nieuwsbrief van de SARW kunt u lezen op onze site 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Soosmiddagen zomermaanden 
 
De slotdrive voor de bridgers is op donderdag 21 mei 2015. 
Vanaf donderdag 28 mei t/m donderdag 25 juni is er vrij 
bridgen je kunt dan met of zonder bridge-partner komen, wij 
zorgen ervoor dat u kunt spelen. 
In de maanden juli en augustus is er alléén op de 
dinsdagmiddag  een soosmiddag, u kunt dan ook weer vrij 
bridgen, er is dan ook klaverjassen, crea en biljarten. 
Op dinsdag 5 mei is er geen soosmiddag 
De klaverjascompetitie gaat door tot dinsdag 16 juni, 23 juni is 
de slotdrive en de prijsuitreiking, dinsdag 30 juni is er vrij 
klaverjassen en aansluitend is er in de maanden juli en augustus 
vrij klaverjassen. 
Op dinsdag 1 september is de opening van het nieuwe seizoen. 
De bridgecompetitie start weer op donderdag 3 september en 
de klaverjascompetitie start op dinsdag 8 september. 
 
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, Randveen 14          
2291 NM Wateringen, Tel. 0174-298075 p.rouss@kpnplanet.nl 
 

Rabobank Clubkas campagne   
In totaal zijn er 41225 stemmen uitgebracht 
Op 7 april is een cheque in ontvangst genomen door onze 
voorzitter Annelies van der Hee van  €  724,50 
Allen die op de KBO gestemd hebben, hartelijk dank. 
 
 
 
Verhuizen: Wilt u een naam- of 
adreswijziging doorgeven, dan 
verzoeken wij u om dit 
schriftelijk te doen aan de 
secretaris, Gaelstraat 17, 2291 
SG Wateringen  
 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Kaartweekend 27-28-29 maart  

 
27 maart 13.00 uur was het dan zover. De bus kwam vanuit 
Odoorn 57 mensen ophalen op de Velo parkeerplaats voor het 
kaartweekend in Drenthe. Tevens waren er 17 mensen met 
eigen  vervoer gekomen. 
Na  een voorspoedige reis met een koffiestop in ’t Harde  
kwamen we om 17.00 uur in Hotel De Oringer Marke aan waar 
we met een kop koffie en een toespraakje welkom werden 
geheten. Om 18.00 uur werd het diner geserveerd en na een 
beetje vertraging begonnen we iets later dan gepland aan de 
eerste kaartavond. Het was een gezellige drukte en ook voor de 
inwendige mens werd goed gezorgd. 
Zaterdag tussen 8.00 en 10.00 uur konden we gebruik maken 
van een uitgebreid ontbijt waarna iedereen vrij was om de dag 
naar eigen inzicht te vullen. Er werd gewandeld, door enkele 
gefietst,want de zon scheen nog, er gingen mensen naar 
Emmen, naar de dierentuin, naar Borger, naar het 
hunnebedmuseum en op familie bezoek Ook werden er 
spelletjes gedaan en een kaartje gelegd in het hotel. Vanaf 15.00 
uur was er rondom het hotel en de kerk een markt. Helaas was 

het inmiddels gaan regenen en druppelde het 
hotel weer vol en kwamen de verhalen van de 
dag onder het genot van een drankje los. Om 
18.00 uur was er een fantastisch internationaal 
buffet waar iedereen zich tegoed aan deed en 
waarna we op tijd konden starten met de 

tweede ronde klaverjassen/bridgen met na afloop voor diegene 
die dat wilden gezellig samenzijn aan de bar. Na een korte nacht, 
de klok ging een uur vooruit, voor het gevoel vroeg uit de veren, 
want we konden weer heerlijk uitgebreid ontbijten, moesten 
uitchecken en afrekenen zodat we om 10.00 uur konden starten 
met de derde en laatste kaartronde en daar was het goed weer 
voor. Het stormde en regende . Met een overheerlijke lunch werd 
het verblijf in De Oringer Marke afgesloten. De winnaars van de 
bekers werden bekend gemaakt en daarna kon ieder een prijs 
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uitzoeken van de gevarieerde prijzentafel. Intussen was de bus 
weer voor komen rijden en vertrokken we allen door het 
noodweer richting Wateringen. De dagen waren omgevlogen en 
zeer geslaagd. Hartelijk dank aan Etty en Ineke voor de 
organisatie. Chris, Piet en Ton Eijgermans voor de 
klaverjasleiding en Jan voor de bridgeleiding. 
 

Uitslag Klaverjassen weekend.  

1. Theo v.d. Valk   16042  punten 

2. Jopie v.d. Zanden   15551  punten 

3. Rita Hendriks   15468  punten 
 
 

Uitslag bridge kaartweekend: 
1. Lineke en Dick Kraaijenbrink  60.76 % 
2. Etty en Jan de Kok    59.62 % 
3. Wil en Piet Duijndam   58.19 % 

 
 
 
 
 
Klaverjassen  

  

Paasdrive 31 maart 

  

1. Chris Buzing    5609  punten 

2. Jeanne v.d. Zwaan   5522  punten 

3. Louis  de  Jong   5385  punten 

De  aanmoedigingsprijs 

 

 Nel  van  Zeijl   3292 punten 
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BRIDGE 
EINDSTAND 5E COMPETITIERONDE 

A-LIJN 
1e  Lineke en Dick Kraaijenbrink  55.79 % 
2e  Koos en Nel Duivenvoorde  55.61 % 
3e  Wilma en André Saanen   52.19 % 
4e  Elly en Martin Olsthoorn   51.59 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
1e  Joke Strik en Riet Strik   54.45 % 
2e  Vonie van Rijn en Fie Vink   54.19 % 
3e  Wil en Piet Duijndam   54.19 % 
4e  Wim Duijvestijn en Hans Vollering 53.72 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
1e  Kees Grolleman en Harry Barendse 58.57 % 
2e  Qrien de Vette en Theo Vis  56.62 % 
3e  Aty Arbouw en Mimi van Rijn  54.44 % 

4e  Ludie en Piet Vis    54.41 % 

 
 

 

Herinner je gisteren 

Droom van morgen 

Maar leef vandaag! 
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Zoals jullie weten zijn we hard bezig met onze website een nieuw 
gezicht te geven, de werkzaamheden schieten al aardig op. Op 
dit moment wordt de lay out uitgezocht en bekeken wat er zoal 
opgezet moet worden. 

 
De discussie speelt nu of we de leden ook een afgeschermd 
gedeelte moeten geven waar allerlei zaken op staan die niet 
bekeken kunnen worden voordat er ingelogd is. Wij denken dat 
we daar bijna niet aan kunnen ontkomen, tenslotte willen we niet 
alles zomaar aan de buitenwereld prijsgeven, zoals het opgeven 
voor de activiteiten en het bekijken van de foto's die in de 
toekomst vaker op de site worden geplaatst. 
Ook alle nieuwtjes die de KBO (Wateringen ) betreffen en 
eigenlijk alleen bestemd zijn voor de leden, lijkt veel beter als dat 
achter een slotje zit. 
Om dit allemaal te bereiken en dat u kunt inloggen hebben we 
wel uw e-mailadres nodig. 
Dus onze dringende vraag is als u een e-mail adres heeft en dat 
heeft u nog niet opgegeven aan de ledenadministratie wilt u dat 
dan zo spoedig mogelijk doen. Dat kan nu al op de huidige 
website daar is een speciaal formuliertje voor. 
Ook als u veranderd bent van e-mailadres en u heeft dat nog niet 
doorgegeven doe dit alsnog, want dan kunt u zonder problemen 
dadelijk op de nieuwe website inloggen. 
 
Theo Mulder 
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Droedel van Harry. 

    

Oplossing nr. 2  

H onder D      HONDERD 

 

 

 

Uit de goede inzenders is getrokken Marian Verheyen.  

 

Gefeliciteerd! De fles wijn komt naar u toe.  

 

 

Droedel nr. 3 

 

 
 
Weet u de oplossing dan kunt u die inleveren voor  13 mei op de 
van de Kerckhovestraat 3 of mail naar thea1944@caiway.net 
Onder de goede inzenders verloten we weer een fles wijn. 
 

 

mailto:thea1944@caiway.net
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Misdrijf aangeven via app 

De politie start een proef waarbij aangifte van 

een misdrijf kan worden gedaan via een app. 

Dit bespaart tijd want burgers hoeven de 

gang naar het bureau niet meer te maken. 

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie 

laat dit weten in een brief aan de Tweede Kamer. 

De app start een videoverbinding waardoor de gebruiker in 

contact komt met een agent elders. 

3D-aangifteloket 

De test is een afgeleide van het 3D-aangifteloket waarmee 

momenteel al een proef loopt. Daarbij moeten burgers wel naar 

het politiebureau. Ter plekke wordt een videoverbinding gelegd 

met een agent die zich op een centrale plek in het land bevindt. 

Deze handelt de aangifte af. 

De aangifte via de app wordt 2D-aangifte genoemd en maakt 

gebruik van het netwerk dat voor de 3D-aangifte wordt 

aangelegd. De tests worden in 2016 geëvalueerd.  

 

Opgelet voor nepmails van Wehkamp 

Postorderbedrijf Wehkamp waarschuwt voor nepmails die 

uit naam van het bedrijf worden verzonden. Wie niet oppast 

installeert kwaadaardige software.  

De e-mail meldt dat de ontvanger FIFA 15, een spel voor de 

PlayStation, heeft besteld. 'Bedankt voor je bestelling' staat er. 

Het bericht bevat een bijlage. Wie die bijlage opent, loopt het 

risico software te installeren die persoonlijke bestanden 

versleutelt. Tegen betaling wordt die versleuteling ongedaan 

gemaakt. Ransomware noemt men deze vorm van oplichting. 

Naar 'ransom', het Engelse woord voor losgeld.  

Ontvangt u een dergelijke mail van Wehkamp, klik dan nergens 

op en gooi de mail gewoon weg. 
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Brede dienstverlening banken noodzakelijk 

Uit onderzoek van de Unie KBO is gebleken dat ruim 1,2 

miljoen senioren geen gebruik maken van internet. Denk aan 

internetbankieren. Wat gebeurt er als bankzaken alleen nog 

maar online geregeld kunnen worden? Een recent voorbeeld 

stelt ons niet gerust.  

 

De Unie KBO ontving onlangs een melding van een dame van 

negentig jaar oud.  

 

De periodieke servicekosten van haar woning worden 

verhoogd. Deze mevrouw heeft geen toegang tot internet en 

wil dat ook niet. Aanpassing van het bedrag van deze 

periodieke overschrijving kan bij haar bank, de ING bank, 

uitsluitend online. De periodieke overschrijving kan wel 

telefonisch of via een ING-kantoor ingetrokken worden. Maar 

dan moet er wel een nieuwe periodieke overschrijving 

komen, wat uitsluitend mogelijk is via internetbankieren. Het 

is voor deze mevrouw op dit moment dus onmogelijk om het 

bedrag aan te passen, waardoor zij niet maandelijks het 

juiste bedrag kan overmaken.  

 

Bovenstaand voorbeeld onderstreept het pleidooi van de Unie 

KBO: banken moeten blijven kijken naar een bredere manier 

van dienstverlening dan alleen via het internet. De Unie KBO 

heeft het probleem van de periodieke betalingen inmiddels bij de 

ING onder de aandacht gebracht en is in afwachting van een 

reactie van de bank.  

Uit onderzoek van de Unie KBO blijkt dat, als alle bankzaken 

alleen nog maar digitaal verlopen, 53% van de ouderen zonder 

internet niet meer weet hoe een rekening betaald moet worden. 

Wij blijven banken hierop wijzen. 
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Vijf  tips voor veilig internetbankieren 

Internetbankieren is in opkomst. Handig, maar de keerzijde 

is dat criminelen via uw computer toegang kunnen krijgen 

tot uw gegevens. De Unie KBO geeft u vijf tips, zodat u veilig 

digitaal uw geldzaken kunt beheren.  

Toegang tot uw computer door buitenstaanders vindt op 

verschillende manieren plaats. Bijvoorbeeld door het installeren 

van schadelijke software. Of door met een valse e-mail namens 

uw bank achter uw pincode te komen. De bank zal u nooit via e-

mail om beveiligingscodes vragen. Zorg dat de beveiliging van 

uw computer op orde is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn de vijf tips van de KBO voor veilig 

internetbankieren:  
1. Houd uw codes geheim – Al uw toegangscodes en 

wachtwoorden zijn altijd privé. Ze geven toegang tot uw 
geld. Uw bank vraagt ze nooit aan u, ook niet via e-mail, 
sms of telefoon. Neem contact met uw bank op als u het 
niet vertrouwt. 

2. Zorg voor uw beveiliging – Installeer een goede 
virusscanner op uw computer. Installeer ook altijd de 
updates van uw besturingssysteem en andere 
computerprogramma's. 

3. Wees alert bij inloggen - Let altijd goed op bij het 
inloggen en goedkeuren van betalingen. Wijkt het af; 
krijgt u bijvoorbeeld de vraag om opnieuw in te loggen? 
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Of wordt er een extra controle met inloggen gevraagd? 
Sluit dan uw browser en neem contact op met uw bank. 

4. Ga niet in op vreemde verzoeken - Uw bank vraagt u 
nooit via e-mail, telefoon of sms om een update van 
internetbankieren, om een nieuwe site te testen of om de 
veiligheid van uw computer te controleren. Krijgt u zo'n 
verzoek? Ga hier dan niet op in en meld het uw bank. 

5. Beveiligde verbinding – Het adres van gewone 
websites begint met ‘http://www.’ Een beveiligde 
website, zoals bij internet bankieren, begint met 
‘https://www.’ De extra ‘s’ staat voor ‘secure’ (veilig). Uw 
gegevens via zo’n site worden automatisch versleuteld. 

Bellen met WhatsApp op de iPhone 

Android-gebruikers konden het al, en nu 

kunnen iPhone-gebruikers het ook: bellen via het populaire 

WhatsApp. 

De optie verschijnt in de laatste update van de app. Maar geen 

paniek als u de functie niet direct ziet; de komende dagen zet 

WhatsApp op zijn servers nog wat schakelaars om zodat 

gebruikers gefaseerd overgaan. Het bellen gaat via de 

internetverbinding. Het kost dus niks extra’s per minuut aan 

belkosten. Wie mobiel internet gebruikt, moet wel opletten. Het 

kost immers wel MB's en die kosten geld. Wie internet via de wifi 

gebruikt, heeft geen last van dit probleem. 

 
Mailadres: Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de 
KBO. Dat kan bij ettydekok@gmail.com 
 

mailto:ettydekok@gmail.com
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AOW en klein pensioen? Doe wél aangifte! 

De Belastingdienst heeft aan een groep ouderen een brief 

gestuurd met de boodschap ‘u hoeft geen aangifte te doen’. 

Maar juist voor hen kan het lonend zijn om te kijken of ze 

teruggave kunnen verwachten.  

 

Geldt dit ook voor u en kunt u wel wat hulp gebruiken?  

Dan kunt u de Belastingservice Ouderenbonden 

inschakelen. 

 

Ook ouderen met alleen AOW en een klein pensioen en verder 

geen aftrekposten of vermogen doen er goed aan om aangifte te 

doen. Waarom? Bij de inhouding van loonbelasting over de AOW 

is doorgaans rekening gehouden met de heffingskortingen maar 

bij de inhouding van loonbelasting over het pensioen niet. De 

heffingskortingen kunnen daardoor nog niet voldoende benut 

zijn. Deze ouderen kunnen de te veel ingehouden belasting via 

de aangifte terugvragen.  
 

Voorbeeld  

Stel, u heeft geen eigen woning, vermogen of aftrekposten 

maar wel een fiscaal partner. Over uw AOW-uitkering ad € 

9.732 is door toepassing van € 1.785 heffingskorting geen 

belasting ingehouden. In totaal heeft u recht op € 2.097 

heffingskorting. Voor uw pensioen kunt u dus nog (€ 2.097 – 

€ 1.785 =) € 312 heffingskorting benutten. U kunt dat doen 

door aangifte te doen. Ouderen met een aanvullend 

pensioen (maximaal € 14.300) kunnen hierdoor een 

teruggaaf krijgen die varieert van € 15 tot wel € 312.  

  

Hulp nodig?  

Kunt u wat ondersteuning gebruiken bij uw aangifte? Schakel 

dan een invulhulp in via de Belastingservice 

Ouderenbonden!  

http://www.uniekbo.nl/speciaal-voor-leden/hulp-bij-belastingaangifte/
http://www.uniekbo.nl/speciaal-voor-leden/hulp-bij-belastingaangifte/
http://www.uniekbo.nl/speciaal-voor-leden/hulp-bij-belastingaangifte/
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Postzegels,   

 

Al vele jaren worden er gebruikte postzegels verzameld ten bate 

van missie- en ontwikkelingswerk. Wilt u meedoen? Knip de 

postzegels royaal uit of lever enveloppen en ansichtkaarten bij 

ons af. Voor dit doel zijn ook brillen, hoorapparaten, 

rozenkransen, kruisjes en zangbundeltjes welkom. 

Kunt u ze niet brengen? Een telefoontje en we halen ze bij u op. 

Namens broeder Krummel uit Steyl dank aan iedereen die mee 

spaart.    

 

INLEVERADRESSEN voor postzegels, brillen enz. zijn: 
Mevr. C Willemsen  Randveen 22  Tel. 295327 
Mevr. M. Vollebregt  Lenteblok 9   Tel. 296794 
Mevr. M. van Meurs  Noordweg 65  Tel. 297132 
Mevr. J. v. Adrichem Azaleapark 2   Tel. 293291 
Mevr. W Vis   Leeuwerik 89 Kw’heul Tel. 296473  
Dhr. K. Vis   Waterlandsnl 178D H Tel. 070-  
                                                                                         3932090 
Mevr. A. van Mierlo  Harry Hoekstraat 112 Tel. 294848 
Mevr. M. Vijverberg  Elisadreef 119  Tel. 628188

Mevr. T. Vijverberg  Herenstraat 85 app.211 Tel. 219623 

 

 

Regen in mei 

Dan is april voorbij 
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Bestuur:      

A.E.M. van der Hee-Lammers voorzitter  0174-295294 
D. Kraaijenbrink   secretaris  0174-293038 
 Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen 
 
J.J. Vollering    penningmeester 06-37437880 
Th.L. Vis    vice-voorzitter 0174-293008 
Th. M. Bekkers   lid   0174-294899 
E. de Kok-Gertenaar  lid   0174-785167  
W.P.M.J. Meijer-de Leeuw  lid   0174-294435 
 

 
Bridge: 
 
Afmelden uiterlijk  donderdagmorgen 
van 9.00 tot 10.00 uur 
bij Jan de Kok, tel.: 0174-785167 of 
mobiel nr.: 06-24137579,  
of per email: 
ettyjandekok@gmail.com 
 
 
 

 
 
Invallers: (Bij voorkeur lid van de KBO en minimaal 55 jaar). Heeft 
U een invaller nodig bel dan: 
 
Guus Nederpelt  A-B lijn 0174-293595 
Magda Desmet  A-B lijn 0174-293972 
Jan Lindenburg  A-B lijn 070-3210010 
 
Toos van der Helm  B-C lijn 0174-292195 
 
Grard Kester-Vijverberg C     lijn 0174-625736 
Miep van der Knaap C     lijn 070-3298619 

mailto:ettyjandekok@gmail.com

